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1) Jeśli miasto tworzy MOF i nie zamierza stara ć się o dofinansowanie w 
ramach konkursów dedykowanych dla MOF dla działania  4.5, to czy 
może wystartowa ć w konkursie samodzielnie w tym roku? 
 
W przypadku naboru w zakresie działania 4.5 Różnorodność biologiczna 
wyłączeniu podlegają jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład 
ZIT ROF/MOF oraz pozostałe podmioty zlokalizowane na terenie ZIT 
ROF/MOF. W zakresie ZIT ROF przewiduje się realizację projektów 
zintegrowanych wynikających ze Strategii ZIT ROF wyłanianych w trybie 
pozakonkursowym, natomiast w zakresie obszarów objętych MOF zakłada się, 
zgodnie z zapisami zawartymi w SZOOP, przeprowadzenie konkursu 
dedykowanego w terminie późniejszym. W związku z powyższym nie ma 
możliwości ubiegania się o środki w ramach działania 4.5 Różnorodność 
biologiczna w przypadku gdy miasto tworzy MOF.  
 

2) Czy w ramach działania 4.5 Ró żnorodno ść biologiczna mo żna realizowa ć 
projekty zwi ązane z utworzeniem nowych Centrów Edukacji 
Ekologicznej? 
 
W działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna nie ma możliwości tworzenia 
nowych Centrów Edukacji Ekologicznej. Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 wsparcie uzyskają jedynie 
istniejące ośrodki  prowadzące  działalność w zakresie  edukacji ekologicznej. 
  

3) Czy w działaniu 4.5 wystarczy, że projekt jest zgodny ze strategi ą 
Rozwoju Gminy? 
 
Zgodnie z Instrukcj ą wypełniania wniosku o dofinansowanie (str. 10) 
wymagane jest  wskazanie Strategii z któr ą projekt jest powi ązany. 
Działania z zakresu  ochrony  różnorodności  biologicznej,  które odnoszą się 
bezpośrednio do  
form ochrony przyrody, powinny być zgodne z aktami  prawa miejscowego 
(strategia Rozwoju Gminy), z planem  ochrony, z wymogami w zakresie  
ochrony gatunkowej.  Działania,  które dotyczą obszarów Natura 2000, 
powinny być dodatkowo zgodne z planem   zadań   ochronnych  obszaru  
Natura 2000 oraz „Priorytetowymi ramami działań dla sieci Natura 2000 na 
Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020. Szczegóły podano 
w dokumentacji  do ogłoszonego w dniu 21.10.br.  konkursu dla działania 4.5. 
Ponadto zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (str. 10) 
wymagane jest  wskazanie Strategii z którą projekt jest powiązany.  



 

 
4) W jakim działaniu poza sieci ą II (wyjątkowo! Rozbudowa infrastruktury 

telekomunikacyjnej) mo żna kupowa ć komputery? 
 
Dla poszczególnych działań/poddziałań ujętych w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych RPO WP 2014-2020 obowiązuje generalna zasada, iż do 
dofinansowania w ramach projektu kwalifikują się wydatki służącego wyłącznie 
realizacji celów działania / poddziałania. Wydatki powinny być zaplanowane w 
sposób planowy i  racjonalny.   
Komputery mogą być dofinansowane w ramach Programu, w tych działaniach 
gdzie tematycznie wpisują się w cele działania/ poddziałania, a dla ich 
realizacji przewidziano zakup wyposażenia. Zakup komputerów musi wynikać 
z przemyślanych działań, a ich ilość i parametry sprzętu mają służyć w sposób 
optymalny do realizacji  zaplanowanych zadań w projekcie. Nie jest możliwe 
dofinansowanie projektów, których celem jest wyłącznie „dosprzętowienie” 
wnioskodawcy/podmiotu/jednostki w sprzęt komputerowy. 
 
 

5) Od kiedy obowi ązuje umieszczanie zapyta ń ofertowych poni żej 30 tyś 
euro na stronie RPO? 
 
Upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, którego wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, poprzez 
opublikowanie na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl 
obowiązuje od dnia 14 października 2015 r. (Uchwała Nr 103/2271/15 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie przyjęcia Wytycznych 
Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania 
zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie 
stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 

6) Jaka będzie obowi ązywać procedura dla zamówie ń publicznych do 
kwoty 30 tys euro? 

Udzielanie zamówień publicznych przez beneficjentów RPO WP, w stosunku 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp następuje zgodnie z: 
a. zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II niniejszych 
Wytycznych, w przypadku: 

− beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 
ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, 
których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez 
podatku od towarów i usług (VAT), 

− beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 
ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych 



 

których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 
pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. 
bez podatku od towarów i usług (VAT), 

− beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 
ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień 
sektorowych, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Pzp, a jednocześnie przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku 
od towarów i usług (VAT), 

 
b. uproszczoną zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale III 
niniejszych Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość 
wynosi od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, tj. bez podatku od 
towarów i usług (VAT). 
 
c. zasadą rozeznania rynku, o której mowa w rozdziale IV niniejszych 
Wytycznych, w przypadku zamówień, których szacunkowa wartość wynosi 
poniżej kwoty 10 tys. zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
 
Szczegółowy opis warunków i procedur obowiązujących dla zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 
ustawy Pzp, został przestawiony w Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-
2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, 
w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp. 
Ww. Wytyczne zostały zamieszczone na stronie internetowej:  
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wytyczne-iz/442-wytyczne-instytucji-
zarzadzajacej-regionalnym-programem-operacyjnym-wojewodztwa-
podkarpackiego-na-lata-2014-2020-w-sprawie-udzielania-zamowien-
wspolfinansowanych-ze-srodkow-efrr-w-stosunku-do-ktorych-nie-stosuje-sie-
ustawy-prawo-zamowien-publicznych 
 
 
 

 


